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Predkladá: Návrh na uznesenie: 
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Spracovali:  

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM  

Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO  

  

Stanovisko MsR zo dňa 19. septembra 2014: 
MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 
 
 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 11. septembra 2014: 
Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 
 
Stanovisko Komisie PČaO zo dňa 12. septembra 2014:      
Komisia pre PČaO tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 
   

 
 

 
 
Svidník, 22. september 2014  



NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle §11 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o Dňoch Svidníka 2014. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 

   Jubilejný, 10. ročník Dni Svidníka sme odštartovali slávnostným sprievodom od 
mestského úradu smerom  na pešiu zónu, na čele ktorého kráčali členovia DFS Makovička, 
predstavitelia mesta s pozvanými hosťami. Po slávnostnom otvorení primátorom 
nasledoval krátky program DFS Makovička a v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa po tretíkrát uskutočnila primátorská kvapka krvi, ktorú 
prišlo podporiť 20 dobrovoľných darcov krvi, vrátane primátora mesta Ing. Jána 
Holodňáka. V SNM-MUK vo Svidníku sa uskutočnila aj Poradňa zdravia, kde si mohli 
záujemcovia  dať zmerať základné hodnoty ako tlak, cholesterol a pod. Aj tohto roku počas  
Dni Svidníka boli pre verejnosť zdarma sprístupnené SNM – MUK, Galéria Dezidera 
Millyho, Vojenské historické múzeum a pre deti do 140 cm vstup na kúpalisko Vodný svet. 
     Popoludní od 17.00 hod. sa na pešej zóne začal kultúrny program, v úvode ktorého 
vystúpili Kollárovci a Otto Weiter, po nich bol slávnostný akt odovzdania čestného 
občianstva In memoriam Jurajovi Lažovi, ktorý odovzdal primátor mesta Ján Holodňák 
spolu s predsedom komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník - Andrejom Tyčom, 
najstaršiemu pravnukovi, Jánovi Vaškovičovi. Krátko po 20 – tej hodine tlieskali diváci 
poľskej kapele Petrol, víťazovi Stropkovskej hudobnej ligy - Landfil, speváčke Kataríne 
Ivankovej, ľudovému rozprávačovi Jožkovi Jožke, HEX-u a vytrvalci aj AC/DC revival. 
Očakávaný divákmi bol aj polnočný ohňostroj, ktorý sa tohto roku naozaj vydaril 
a v istých momentoch svetelné efekty vyčarili u divákov údiv prekvapenia. Piatkovým 
programom nás sprevádzala moderátorka, herečka a speváčka Katarína Ivanková, ktorú 
nám sponzorsky aj tohto roku zabezpečil rodák zo Svidníka, Ing. Miroslav Kundrík a tiež 
z väčšej časti finančne prispel na vystúpenie skupiny AYA. 
     V sobotu 5. júla pokračovali Dni Svidníka od rána. Už o 9-tej hodine prebiehal na 
futbalovom štadióne Primátor football cup, ktorého sa zúčastnilo 6 mužstiev. Víťazstvo si 
odnieslo družstvo učiteľov, na druhom mieste skončilo družstvo mesta Svidník a 3. miesto 
patrilo družstvu Surprise. Na pešej zóne od 13-tej hodiny bol program hlavne pre 
najmenších. Súťažilo sa o najmilšie psíča, ktorú spestrili ukážky poslušnosti psíkov a tanec 
dievčat so psíkmi z Únie vzájomnej pomoci z Košíc, ale aj pouličné divadlo Veľkej 
rodinky a Pika a Nika. Od 15-tej hodiny v réžii CVČ Svidník sa súťažilo v pretláčaní pod 
názvom „Oceľová ruka“. O 18-tej na pešej zóne sme odštartovali sobotný večerný program 
s DJ Mike Saxi, na multifunkčnom ihrisku sa práve vtedy začínala zumba a aerobic. 
V sobotnom programe sme si mohli vypočuť známe hity skupiny Katapult revival, 
vystúpenie skupiny Donrvetr z Chrudimi, AYA a skupiny Smola a hrušky. Záverečné tóny 
tohtoročných jubilejných Dni Svidníka patrili DJ Mike Saxi v neskorých nočných 
hodinách.   

         Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu každoročne ako súčasť 
Dni Svidníka zabezpečil stánkový predaj potravinového a nepotravinového sortimentu. 
Celkove  pripravili 570 bežných metrov predajnej plochy pre potravinový a nepotravinový 
sortiment. Na trhoch sa zúčastnilo 50 predajcov s nepotravinovým sortimentom a 10 
predajcov s potravinovým sortimentom. Časť predajnej plochy bola prenajatá cateringovej 
spoločnosti za úhradu vo forme vecného plnenia t.j. dodávku pódia, zvukovej aparatúry, 
osvetlenia a zabezpečenia vystúpenia diskdžokeja. Súčasťou Dni Svidníka bola tradične aj 
ulička remesiel, ktorej sa zúčastnilo 11 remeselníkov, autosalón a zábavné atrakcie pre deti.  
     Tohtoročné podujatia počas Dní Svidníka boli pestré, na svoje si mohli prísť všetci bez 
rozdielu veku a navyše nám prialo aj počasie.  



2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
     Celkové prípravy, program, sprievodné akcie Dní Svidníka závisia od výšky finančných 
prostriedkov. Dvojdňový bohatý program 10. ročníka Dní Svidníka sme mohli zrealizovať 
len vďaka zmluve o prenájme cateringovej spoločnosti, ktorá nám zabezpečila stage 
s ozvučením a osvetlením a DJ.   
V rámci technickej časti Dní Svidníka 2014  a zabezpečenia stánkového predaja nedostatky 
neboli. Práce boli zabezpečené včas a priebeh letných trhov po technickej a organizačnej 
stránke  bol bezproblémový. 
 
 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomický dôsledok. 
 
    Dni Svidníka v roku 2014 boli v súlade s rozpočtom mesta v stanovenej sume pre 
kultúru 10 000,00 EUR. Suma za piatkový kultúrny program predstavovala čiastku            
6 120,00 EUR, za sobotný kultúrny program to bolo 2 200,00 EUR, výdavky na 
sprievodne akcie – primátor cup, pouličné divadlo, kvapka krvi, najmilšie psíča boli 
v sume 1520,00 EUR. Program na realizáciu Dní Svidníka v trvaní dva dni bol pestrý a pre 
všetky vekové kategórie.  
     Príjmy za stánkový predaj boli v sume 2 326,00 EUR a výdavky na zabezpečenie trhov 
predstavovali sumu 709,77 EUR. 
    29. júna 2015 si pripomenieme 660. výročie prvej písomnej zmienky, ktoré by sme 
mohli spojiť so stretnutím rodákov na 11. ročníku Dní Svidníka, ale museli by sme s tým 
rátať už aj pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.   
     Realizácia  letných trhov, ktoré boli súčasťou Dní Svidníka 2014 nemala negatívny 
dopad na rozpočet mesta. 
 


